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القول املختصر الصريح يف شرح الفصيح

 شرح مقدمة ثعلب
 «.بسم اهلل الرمحن الرحيم»: قوله -1

 بالبَْسَملَِة لعدة أمور: -رمحه اهلل-بدأ 
 .جل وعال اهلل بكتاب أسوة   :أوال
، وأمحد (4732)حإذ أخرج مسلم القويلة؛  ملسو هيلع هللا ىلصبسنة انليب  : أسوة  ثانيا

ا َصاََلُوا انلَّيِبَّ ، وغريهما (13827)ح نَّ قَُريْش 
َ
نٍَس أ

َ
ِفيِهْم ُسَهيُْل ْبُن َعْمٍرو  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن أ

ِ الرهْْحَِن الرهِحيمِ » :ِلَعِلى  ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل انلَّيِبي   .«... احلديث اْكُتْب ِمْسِب اَّلله
 يفتتح رسائله ملسو هيلع هللا ىلص اكن انليب ثحي الفعلية؛ ملسو هيلع هللا ىلص انليب بسنة أسوة   :ثاثلا

 .املشهور حديث ِهَرقَْل  من (1/12)بالبسملة كما عند ابلخاري 
 .ىلع القول بأن ابلاء لالستعانة-سبحانه وتعاىل-لالستعانة باهلل :رابعا

ْكتُُب : والَمْعَن 
َ
ا أو أؤلف بسم اهلل الرمحن الرحيم أ ر  خِّ

َ
، فقدرنا الُمتََعلََّق فِْعال  ُمتَأ

 ا للَمَقاِم.ُمنَاِسب  
إىل ما هو موجود، فإن  وقوهل: "هذا" اهلاء للتنبيه، وذا: اسم إشارة، واألصل أن يُشار به

اكن قد كتب مقدمته قبل أن ينتيه من كتابه فهو حينئذ يشري إىل ما هو موجود يف 
 اذلهن، فيكون قد نزل السبب مزنلة حصول املسبب.

: أصله وقال ابلرصيون: "ذي" وقيلذا"، : أصله "فقيل «هذا»واختلف انلحاة يف أصل 
" بياء مشدد ىلع وزن  حذفت الالم للتخفيف، ثم قلبت ايلاء ألفا فصار  «َفْعل  »"َذيٌّ

وقلبت الواو ألفا  "ذا"، وقال بعضهم: أصله "َذَوى" ثم حذفت الالم تأكيد لإلبهام
 تلحركها وانفتاح ما قبلها.
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القول املختصر الصريح يف شرح الفصيح

 أللف حرف عماد.: أصل "ذا" اذلال وحدها، واوقال الكوفيون
رشحه يف رشح والكتاب: مصدر كتب يكتب كتابا وهو مصدر سيال كما سبق 

: ضم يشء إىل يشء، والكتابة: مكتوب، أيكتاب اتلوحيد، وهو فعال بمعىن مفعول، 
 وهلا معان متعددة.

مصدر اخرتت اليشء إذا أخذت خريه، واختيار ىلع وزن افتعال، واملراد به  :واختيار
م، ويف لك منهما إعالل، واملراد بفصيح يح الالك: هذا كتاب خمتار فصاملختار، أي
 دم الصفة ىلع املوصوف، من إضافتها إىل موصوفها.الالكم الفصيح، ق الالكم أي:

 وجيري بمعين يطرد ويكرث استعماهل، من جرى انلهر جريانا إذا تتابع سيالن مائه،
بع ويطرد ويكرث استعماهل يف الكم أي: مما يتتا "انلاسمما جيري يف الكم "فقوهل: 

 يف زمانه، وذللك صنفه بعضهم من كتب ما يلحن فيه العامة. انلاس وكتبهم
 أي: ىلع خالف الفصيح. وقوهل: "وانلاس ىلع خالفها"

أي: ما يصح من ذلك، وقوهل: "ومنه" وبعضه، أي:  وقوهل: "فأخربنا بصواب ذلك"
 رتنا أفصحهن.فاخ وبعض الالكم فيه لغتان وثالث وأكرث،

أضاف أفعل اتلفضيل إىل الضمري؛ ألنه أفصح ىلع وزن أفعل، أفصحهن" "وقوهل: 
ولم يُرد بذلك اللغة  أراد وجها واحدا مما تنطق به العرب ىلع وجوه خمتلفة،

 «فُعل»ألنه تأنيث أفعل اتلفضيل ىلع  ،"فصحاهن"الفصيحة؛ ألنه لو أرادها لقال: 
، فلما قال: أفصحهن علمنا أنه أراد وجها واحدا مما ولو أراد اللغة الفصىح ألنث
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القول املختصر الصريح يف شرح الفصيح

 طَّ وقد خَ  تنطق به العرب من هذه الوجوه،
َ
وهذه اتلخطئة أهل العلم  بعُض  هُ أ

 .ليست يف حملها
 . وإن اكن انلاس يتلكمون خبالف ذلكأي: باللغتني وقوهل" فأخربنا بهما"

 ثرية يف ألسنة انلاس.ك ةلك منهما مستعملة مشهورأي:  «كرثتا واستعملتا» وقوهل:
فهم هذه األبواب من املايض واملضارع منها متوقف ىلع فهمك لعلم  -5

 اتلرصيف.
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 ملادة: لم تفرغ بايق االقثم 
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القول املختصر الصريح يف شرح الفصيح

 الدرس الثاني
 فتح العنيب -باب َفَعْلُتتابع 

 فما زنلا نتلكم يف باب فعلت بفتح العني، وقد وقفنا عند قوهل:
، ومنه : إذا ََلَن وََضُعَف فهو واهنا، ن  هْ ، وَ قياسا؛ ألنه مثال بالكرس «ُنِهَي َنَهَو» -11

وقال عمر بن أيب ، «َقاَل َربِّ إِِّنِّ َوَهَن الَْعْظُم ِمّنِّ »: -عليه السالم-قول زكريا 
 :ربيعة

ْنَقاُض ـلِ بْ ٌن، وحَ ـيتِ ا مَ نَ دَ نْ ا عِ هَ لُ بْ حَ 
َ
 ي ** ِعنَْدَها َواِهُن الُقَوى أ

ُت »كـ  «ُسُعْنَأ ُتْسَعوَن» -12 نْ  نرََصْ
َ
 ،«وأنا َناِعٌس» ،ااس  عَ ا ونُ س  عْ بالضم، نَ  «رُصُ أ

ألن ذلك من الكم  «وال يقال نعسان»، مقاربة انلوِم وِغْشيَانُُه، وقيل: انلوم :اُس عَ وانلي 
 .ابن َدرَْستََويْهِ  قالالعامة، كما 

 :وقال الليث
بما محلوا ور ،ووْسىَن  انَ محلوه ىلع وَْسنَ  ،وَنْعَس  انُ وقد سمعناهم يقولون: َنْعسَ "

ء ىلع نظائره  ".عروأحسن ما يكون ذلك يف الشِّ  ،اليشَّ

 :وحىك الزجاج عن الفراء أنه قال
َة، قال: ولكين َل "  ".شتهيهأسمعت نعسان من أعرايب من َعزَنَ
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القول املختصر الصريح يف شرح الفصيح

: بعض بين اعمر وقال، يِّ ـابُن اتلَّيَّانِ بالفتح، حاكه  «َيْنَعُس » يف املضارع وُسِمعَ 
، هِ يْ وَ تَ سْ رَ ذكره ابن دَ وقد ، «َفُعَل »من باب " ُت ْس عُ نَ امة تقول: "والع، «َيْنَعُس »يقول: 

 .وهو خطأ كما قال أبو حاتم

 ب  غِ اَل  فهوا، وب  غُ لُ ، و«َقْتاًل  َقَتَل َيْقُتُل »كـ  ،لَْغب ا ، بالضم«ُبُغْلَي ُلُجالرَّ َبَغَلو» -13
ْعيَا و َضُعَف  إذا: ولَِغب  

َ
َنا ِمْن لُُغوب  َوَما مَ }: -جل وعال-قال  ؛َب عِ وتَ أ أي: من  {سه

لَِم  ، وَضْعٍف اءٍ يَ عْ وإِ  ٍب عَ تَ  بُو َعبِْد الرَّمْحَن السي
َ
 أ
َ
َنا ِمْن لَ } :وقََرأ { بفتح ُغوب  َوَما َمسه

 :وقال الشاعر، الالم
َذى نََصٍب عليِك وَل لُُغوُب  *** ليَس فيها اجزاِك اهلُل دار  

َ
 أ

 : "من الرجز"ةَ قال أبو وَْجزَ و
 َمِسيٌح َوبِريٌح وَصَخْب  هِ لَِغْب *** بِ  دْ قَ َوََن وَ  دْ وٍد قَ ىلع َقعُ 

 .: إذا حدثهم حديثا فاسدامَ وْ القَ  َب غَ لَ و، : َولَغَ لََغَب اللَكُْب و
به لَْغَبه السرُي وتَلَغه

َ
ْتَعَبه :وأ

َ
ةَ  ؛َفَعَل به ذلك وأ  :قال ُكَثريِّ َعزه

هَ  بَها دوَن ابِن يَلْل وَشفَّ َ اُسهَ ***  اتَلَغَّ بَْسُب المُ ُد الرسي  اِحُل مَ تَ ى والسَّ
ي "ُكفَّ َعنَّا لَْغبَك" :ويقال ،فاِسٌد َل صائٌِب وَل قاِصدٌ  :م  لَْغب  ََكَ وَ 

َ
َسيَِّئ  :أ

ُ اللََّغابةِ : ولَُغوب   -بالتسكني-ورجل  لَْغب   ،الكِمك مَحُق بنيِّ
َ
 .ضعيٌف أ

الرَِّديُء من  :واللهْغُب ،  َيْعَمُل اِسٌد َلاٌب فوَسْهٌم لَْغٌب ولُغَ : فسد، هُ مُ هْ سَ  وقد لََغَب 
َهام اذلي َل يَْذَهُب بَعيد   تَ  ،االسِّ َب فالن  دابه ْعيَا اإِذا ََتَاَمَل عليه :هُ ولَغه

َ
 ها،حىت أ

َب ادلابةَ  لَْغبَ  ،اوََجَدها َلِغب   :وتَلَغه
َ
ْتَعبَها :اهَ وأ

َ
 .إِذا أ
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 :ِفي قَ اثله  ةَ به يزيد بن ضَ  قال: الضعف؛ واتلهلِْغيُب 
 َوالَقْوُل يِف َبْعِضِه تَلِْغيُب ***  باهلِل يُْدرَُك لكي َخرْيٍ 

اع  حاكه «لَُغَب »وُسِمَع أيضا  ولَُغَب الرجل بالضم ": قاليف "األفعال"، ابُن الَقطَّ
: َض لََغاَبَة    ."، فهو لَْغٌب َف عُ ، ولُُغوَبة 
كـ  «ابً ِغَب يَلَغُب لَغْ لَ »وجاء  ،« َتَعًباتَِعَب َيْتَعُب »كـ « ابً ِغَب يَلَغُب لَغَ لَ » وُسِمعَ 

مسموع من األبواب فهو ، «لََغَب »ضعيفة، واألفصح: ويه لغة  «يَْسَمُع َسْمًعا َسِمعَ »
 (:170ص"اإلعالم بمثلث الالكم" )قال ابن مالك يف اثلالثة؛ 

َث لَْغب ا َولَِغْب *** بِالَفتِْح والَكْسـِر َكـ  ْي َحدَّ
َ
ْعيَ )لََغَب أ

َ
 ا( َولَُغْب أ

وََْغُب اَكللِّغَ  (كـ )َصاَر لَْغب ا
َ
ا َووََغْب *** َكَذاَك َواأْل ْي َضِعيف 

َ
 اِب أ

 بالفتح والضم، والضمي  «يَلُْغُب ويَْلَغُب » :بالفتح «لََغَب »غري أنه يقال يف مضارع 
 أفصح.

كسوِر امل «ِغَب لَ »، ويف مضارع «يَلُْغُب » :املضموِم العني «لَُغَب »ويقال يف مضارع 
 قياسا. «يَلَْغُب » :العني

 ال  هْ لفتح، ذَ اب «ُلَهْذَأ» ويتعدى بنفسه أيضا: َذَهلْتُهُ  «عن الشيء ُتْلَهَذ» -14
ومنه  بغريه عنه، ومنشغٌل  ،عمدا وناٍس هل عنه : َغفلأي ،ل  اهِ فأنا ذَ ، وَل  هُ وذُ 

ا : }-تعاىل-قوهل  ْرَضَعتيَْوَم تََرْوَنَها تَْذَهُل ُُكي ُمْرِضَعة  َعمه
َ
: َتْغَفُل عنه، أي ،{أ

 .عنه، ومذهول هو مذهولو، كربها ةِ من شدِّ  هوترتك اهتنسو
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ُهوُل ُشْغٌل يُورُِث ُحْزن  : اوقاَل الرهاِغُب   ".اا ونِْسيان  ذلي
، وأشهر ، والفتح أفصحواعمة انلاس عليها «َذِهَل »وفيه لغة أخرى يف املايض 

 :كثري عزةمنه قول و ،«يَْذَهُل »اللغتني  يفواملضارع واحد 
 وَ ***  َد يَْذَهُل َصَحا قَلْبُُه يا َعزَّ أْو اكَ 

َ
ُل بَ تَ َم أو يَ رْ ـيُد الصَّ  يُرِ ىَح ْض أ  دَّ

 :ل  هِ لْ هَ وقال مُ 
نَّين ُذِهلُْت َويَليْت

َ
ْستَطيُع الَغَداَة َعنُْه ُذهُ  *** َزَعُموا أ

َ
 وََل أ

 : َذَهلُْت.ويُروى
 :وقال بليد

 ْفِل يبِّ عِن الطِّ ْت أمي الصَّ لَ هَ ذَ  دْ قَ ** وَ *ا يَْدََم بَلَاُنهَ أتَيْنَاَك والَعْذراُء 
 :وقال األخطل

 مْ عَ زَ وَ 
َ
  ذِلَ َض مَ ** وَ *ى ـبِ ُت عن الصَّ لْ هَ ذَ  دْ ي قَ ـنِّ َن أ

َ
 ورُ هُ ٌر ودُ ـُص عْ لَك أ

 فأنا اغبط ،ة  َط بْ كرس، غِ لاب «ُهُطِبْغا َأَنَأَف َلُجالرُّ ُتْطَبَغ» -15
َ
  ُت بْ بَ حْ : إذا أ

َ
يكون  نْ أ

: ُحْسُن الِْغْبَطةُ و، ورٌ رْسُ مَ َحَسُن اَلَاِل  :أي، وهو مغبوط من اخلري، ا عندهمَ  يل مثُل 
ِة َواخْلرَْيِ   : مذموم.واحلسد، ويه حممودة، اَْلَاِل وََدَواُم الَْمرَسَّ

 :وأنشدويف كذا، وابلاء أجود كما قال الزخمرشي،  ،: َغبَْطُت الرجَل بكذاويقال

ْغبَُط مِ 
َ
ََل لُكي َما قَرَّْت بِِه الَعيْـُن َصاِلحُ َوأ

َ
نَالُـُه *** أ

َ
 ْن يَلَْل بَِما ََل أ
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اَة، ِإَذا َجَسْستُ : غَ ُيَقالُ ، ، كما قال ابن فارسسي وهل أصل آخر وهو الَ  َها بَْطُت الشَّ
 :الشاعر َقاَل  أم َل؛ بَِها ِسَمنٌ أ ْنُظرَ أل يبِيَدِ 

تِِْي ُُبَيْ 
َ
ا ِحنيَ ـإِِّنِّ َوأ هُلُ ر 

َ
ْسأ

َ
نَِب  اَكلَْغابِِط اللَْكَْب ***   أ ْرَق يِف اذلَّ  يَرُْجو الطِّ

ُه يِلَنُْظَر أسمني هو أم مهزول.واَغبُِط اللكب  : َمْن جَيُسي

نَّْت. ، ويه: الَْغِبيُط َوِمْن َهَذا ابْلَاِب 
َ
َها ُغِبَطْت َحىتَّ اْطَمأ نَّ

َ
رٌْض ُمْطَمئِنٌَّة، َكأ

َ
 أ

 «.ََضَب وسِمعَ »من بايب  يأيت« َط بَ غَ »الفعل و

َ  نَ كَ إذا سَ  :ة  دَ امِ فيه خَ ا، ود  ضم، ُخُ لاب «ُدُمْخا َتَهوغرُي الناُر ِتَدَمَخ» -16 ا هَ بُ هَ ل
 فَ طْ يُ  ا، ولمهَ ؤُ وْ وذهب َض 

ْ
، فيه هامدة اهَ ري وذهب حَ  ا،هَ رُ َجْ انطفأ ا، فإذا هَ رُ َجْ  أ

 :الشاعروادليلل ىلع ذلك قول ، اود  مُ هُ  دُ مُ هْ تَ  ْت دَ مَ هَ  من
بِْح َما ََتْبُو ِمْن َزيْنََب ِذي انلَّاُر *** ُقبَيَْل الصي

َ
 أ

ْطُب  َدْت يُلََْق *** َعلَيَْها الَمنَْدُل الرَّ ْخِ
ُ
 إَِذا َما أ

ْْخَِدْت يُلََْق عليها»فقوهل: 
ُ
 جُرَها؛ ألنه ديلل« إَِذا َما أ

ْ
 ََق لْ يُ  ىلع أنه لم ُيْطَفأ

 يدل ىلع بقاء يشء منها. بعد خودها، وهذا عليها العودُ 
زُ وقال  : إذا سكن ْت دَ مَ : إذا سكن هلبها، وهَ ْت دَ : َخَ يف رشحه يقال الُمَطرِّ

، وَسَعَرْت، ْت رَ عَ تَ سْ او ْت لَ عَ تَ : اشْ قيل فإذا اتلهبت قليالمن ذلك،  هلبها أقلَّ 
 ورُ فُ تَ  ْت ارَ فَ  :فإذا زادت ىلع ذلك قيل، ْت مَ دَ تَ : احْ فإذا زادت ىلع ذلك قيل

نَْت.قيل فإذا زادت قلياًل ا، ر  وْ فَ  ْت، ولَسَّ  : َزفََرْت، وتَلَظَّ
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َدْت، بكرس امليم، وليست بلغة. ة تقولمقال الزخمرشي والعا وقال أبو : َخِ
َدْت بكرس امليم، حاتم وحىك : َخََدْت بفتحها. وإنما يقال: َل يقال َخِ

َل أعرفه قال: و ،يمبكرس امل ْت دَ : َخِ عن ثعلب عن ابن األعرايب زُ رِّ َط المُ 
 عن غريه.

 ها ََتُْمُد".وقوهل: "وغريُ 
ُ  :به يعّن : َخََد القوم: إذا انقطع يقال، انلار ستعمل يف غريأن اخلمود ي

{ أي: قد انقطع حسهم َفإَِذا ُهْم َخاِمُدونَ : }-تعاىل-كما يف قوهل حسهم، 
غم عليه، وَْخََد املريُض وحركتهم. 

ُ
 : إذا سكن فورانها.وَْخََدِت احُلّمه : إذا أ

 از  جِ عْ ومَ  ة  زَ جِ عْ مَ و ،اوز  ُعجُ و ،از  جْ لكرس، عَ اب «ُزِجْععن الشيء َأ ُتْزَجَع» -17
: إذا لم أقدر عليه، ولم فأنا اعجز ،بفتحها از  جَ عْ ومَ  ة  زَ جَ عْ ومَ بكرس اليم، 

 : َعُجٌز وَعِجٌز، بضم اليم وكرسها، وَعِجزٌي،ويقال يف الوصف أيضا أفعله،
ْن : }-تعاىل-: اتلقصري والضعف، ومنه قوهل جزوالع

َ
َعَجْزُت أ

َ
َقاَل يَا َوْيلَََت أ

ُكوَن ِمْثَل َهَذا الُْغرَ 
َ
 .{اِب أ

 ،نرََصَ »ـ كفيأيت  من ثالثة أبواب حاكها يف القاموس، يأيت «َعَجزَ »والفعل 
، ويه تُهاَعُظَمْت َعِجزيَ : أي، اا وُعْجز  َعَجز   «حَ َفرِ »ـ كويأيت  ،اوز  ُعجُ « وكرُمَ 

 »: -تعاىل-لغٌة يف هذيل ذكرها الفراء، وقرأ َطلَْحُة بُن ُمرَصٍِّف قوهَل 
َ
 ُت زْ جِ عَ أ

ُكوَن ِمْثَل َهَذا الُْغَراِب 
َ
ْن أ

َ
 «.أ
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َب »كـ  بالكرس «ُصِرْحَأ يهعل ُتْصَرَح» -18 ْحُرُص بالضم«ََضَ
َ
حاكها  ،«نرََصَ »؛ كـ ، وأ

اوَحرْ  اص  رْ حِ  القياس،الكهما ىلع و الفراء، يف األمر فيه  جتهدا : إذاوهو حريص ،ص 
ٍة ونََصٍب، ْن َتْعِدلُوا بنَْيَ النَِّساءِ : }-تعاىل-ومنه قوهل  وطلبُه بِِشدَّ

َ
َولَْن تَْسَتِطيُعوا أ

َ اَل َيْهِدي َمْن يُِضلي }: -تعاىل-، وقوهل {َولَْو َحَرْصُتمْ  إِْن ََتْرِْص ىلَعَ ُهَداُهْم َفإِنه اَّلله
 .{ْم ِمْن نَاِِصِينَ َوَما لَهُ 
ْنُفِسُكْم َعِزيز  َعلَْيِه َما}: -تعاىل-وقوهل 

َ
َعنِتيْم َحِريص   لََقْد َجاَءُكْم َرُسول  ِمْن أ

 .فإن لم تكن كذلك لم تكن حريصا، {َعلَْيُكْم بِالُْمْؤِمننَِي َرُءوف  رَِحيم  
بو ُذَؤْيب  ل اق

َ
 :أ

دافَع عنهمُ  ْصُت ولقد َحرَ 
ُ
ن أ

َ
ْقبَلَْت َل تُْدَفعُ ا الَمنيَّ فإِذ *** بأ

َ
 ُة أ

 ْصُت.: َحرِ وُروِيَ 

بمعىن ، «َحَرص  »ومصدره  «ََيَْرُص »مضارعه  «َحرَِص »وُسمع ماضيه من باب فَِعَل؛ 
قِّ » هُ الَْقصَّ  َص َحرِ : ُيَقالُ  ؛«َحارِص  »، وهو «الشه ، َص َحرَ  :ويقال، اُر اثلَّوَْب إَِذا َشقَّ
بكرس العني يف « َحرَِص »أن هذا املعىن َل يأيت إَل ىلع  :اللهْخِمي  هشام   زعم ابنُ و

 املايض.
َوَما »: -تعاىل-ىلع قراءة قوهل  والُقراء ُُمِْمعونزهري، ويه لغة رديئة كما قال األ

ْكرَثُ انلهاِس 
َ
 «.ولو َحَرْصت بمؤمننيأ

، ومن ذلك ُة اَلَارَِصُة اليت ََتَْرُص اِلْْلَ جَّ ُه.أي: الشَّ  : تَُشقي
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،  ،ة  مَ قْ ونِ ، ام  قْ رس القاف، نَ كب «ُمِقْنَأ» وَنَقْمُت ِمنْهُ « على الرجل ُتْمَقَن» -19 ونَِقَمة 
، ا، ونَِقيَمة  قال  ؛فعله ، وأنكرُت عليه، ووجدُت  ُت بْ تَ إذا عَ  :فأنا ناقم عليه وُنُقوم 

ِ الَْعِزيِز  َوَما َنَقُموا ِمْنُهْم إاِله }: -تعاىل- ْن يُْؤِمُنوا بِاَّلله
َ
َِميدِ أ َوَما َتْنِقُم : }وقال{، احلْ

ْن آَمنها بِآيا ِمنها إاِله 
َ
ا َجاَءْتَناأ َنا لَمه  واألول أفصح.. «َنَقًما نَِقَم َيْنَقمُ »وُسِمَع  .{ِت َربِّ

 وُغْدَران ا، ،َغَدَران اوُغْدر ا، و، «َضـَرَب »كـ  ،ار  دْ غَ  «ُرِدْغَأ» تُهُ رْ دَ غَ و« ِهِب ُتْرَدَغ» -20
فإذا بيق الرجُل  ونقض العهد، : عدم الوفاء،رُ دْ والغَ ، رٌ دِ ََغ  فهو َرة ، وَمْغَدَرة ،وَمْغدِ 
 : َغِدٌر.قيل هل رِ دْ يف الغَ 
ـَر»كـ  «َغَدَر َيْغُدُر َغْدًرا»ويأيت   .«نََص

 .«فهو َغِدير   ،َغْدًرا َدرُ غْ ِدَر يَ غَ »يقال: « َسِمعَ »ويأيت كـ 

 ،اد  مْ عَ  ،، وَعَمَد هلوَعَمَد إيله قصدُت إيله، :أي رس،بالك « َأْعِمُدللشيِء ُتْدَمَع» -21
ا،  ا، ة ،وُعْمدَ وَعَمد  ا، وَمْعَمد  ضد اخلطإ،  دُ مْ العَ ، وفعلتُه عن قَْصدٍ  :فأنا اعمد وِعَماد 
يف اَلوائج  دُ َص قْ يُ  لرئيس اذلي: لقيلوذللك ، يدٌ مِ وعَ  إيله، معمود :واملفعول

 .انلاس : اذلي يقصدهومنه الُعْمَدةُ ، عميد

ْعَمَدهُ فاْنَعَمدَ »ـ ك ؛: أقاَمُه بِِعمادٍ وَعَمَدهُ 
َ
 «.أ

 ".، بكرس امليمُت دْ مِ َل يقال عَ ": اِّن عن األصميعيه قال ابن اتله 
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ا إذا ُرِكَب وعليه شحم كثري َتت وقال الزخمرشي : "يقال: َعِمَد ابلعرُي َيْعَمُد َعَمد 
 :-بليد وهو-الشاعر  قال؛ هِ امِ نَ سَ 

اِر اَكلَعِمِد اثلََّفالِ َفبَاَت ا يُْل يَْرَكُب َجانِبَيِْه *** ِمَن ابَلقَّ  لسَّ
ا، وذلك إذا قَ ويقال تِِه؛ ْض بَ : َعِمَد الرثى َيْعَمُد َعَمد  َد واجتمع من نُُدوَّ َت عليه َتَعقَّ

 :-وهو الرايع انلمريي-قال الشاعر 
 دُ مِ ى عَ رَ ـواثلَّ ي دِ ََتْ  ةِ اءَ بَ المَ  يحُ *** رِ  ة  بَ يِّ َط  ِح بْ الصي  اِض يَ يف بَ  ْت دَ حىت غَ 

 ،وُهلَْكة   ،اك  لْ وهُ  ،اك  لْ وهَ  ،ُهلُوك  و ،اك  اَل لكرس، هَ اب «ُكِلْهَي ُهوغرُي الرجُل َكَلَه» -22
كما سبق رشحه يف َلمية األفعال،  ؛وَمْهلََكة   ،اك  لُ هْ ومَ  ،اك  لَ هْ ومَ  ،اك  لِ هْ ومَ  ،ة  كَ لَ وهَ 

يِلَْهلَِك َمْن َهلََك َعْن : }-تعاىل-قال اهلل  ، أو ضياع،ٌف لَ تَ و : املوت، أواهلالك
 {. بَيَِّنة

: َل جيوز لفراءا قالفليس فيه إَل الفتح، وهو قول اعمة اللغوين،  وأما املايض
 ، بالكرس يف لغة من اللغات.«َك لِ هَ »

، بالكرس «ُك لَ هْ يَ  َك لِ هَ »أنه يقال: ُكَراع عن  "الُموَعِب " يف اِِّن يَّ ابن اتلَّ نقل  لكن
 : إنها لغة رديئة جدا.قالو

 .بالكرس، ويه لغة ضعيفة «كهلِ »: والعامة تقول: وقال الزخمرشي
َْرُث ْهلَ َويَ }: -تعاىل-قرأ قوهل  نْ أما قراءة مَ  { ]بفتح ايلاء والالم من َوالنهْسُل  َك احلْ

هو من باب ركن يركن، وَقنََط إنما » ":املحتسب"ابن جين يف فقد قال يهلك[ 
: وقد جيوز أن يكون مايض قالخمتلطة عند أيب بكر،   ذلك لغاتَيْقنَُط، ولك

 ديلال   ُك لَ هْ ، وبقيت يَ َك لَ هَ ه بِ  عنىِن غْ ، فاستُ «َعِطَب َيْعَطُب »ـ ، كَ َك لِ : هَ ُك لَ هْ يَ 
  «.عليها
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ااس  طْ الضم، عَ ب« ُس ُط عْ يَ » بالكرس، وُسمع «ُسِطْعَي َسَطَعَو» -23  فهو ،، وُعَطاس 
أخرج  بصوت، هِ يْ رَ خِ نْ مستكن، فخرج من مَ  ارٌ ن رأسه خُبَ م رَ دَّ : إذا ََتَ اعطس

يِب ُهَريَْرةَ  ابلخاري وغريه
َ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -َعْن انلَّيِبِّ  -ريض اهلل عنه- َعْن أ  -َصلَّ اَّللَّ

َحُدُكْم وََْحِدَ » :قَاَل 
َ
َ َُيِبي الُْعَطاَس َويَْكرَهُ اتلهَثاُؤَب َفإَِذا َعَطَس أ َ ََكَن  إِنه اَّلله اَّلله

 ُ ْن َيُقوَل هَلُ يَرَْْحَُك اَّلله
َ
ا ىلَعَ ُُكِّ ُمْسلِم  َسِمَعُه أ  «.... احلديثَحقًّ

 اوهو بناء مطرد يف ، «ال  عَ فُ »ىلع  مصدر بالضم اُس َط العُ و 
َ
 ،مِ ََك الزي »ـ ، كاءِ وَ دْ أل

 «.، وانليَحازِ انِ نَ والُ  ،اِع دَ والصي 
 .ةقيل: لغو ،«َعِطَس »: العامة تقولو

 وَل يقال لغري اإلنسان: َيْعِطُس إَل الِهرَّ َل غري.

ا اح  طْ نَ  بالفتح، «حُ َط نْ يَ » و كرس،لاب «ُحِطْنَي  وغرُيُهُشْبالَك َحَطَن» -24 فهو  ،ونَِطاح 
 :قال األعىش ؛ه أو برأسهبقرن هُ بَ شيئا وَضَ  مَ دَ إذا َص  :ناطح

 ا وَ هَ رْ ـِض يَ  مْ لَ فَ ***  اهَ قَ لِ فْ ا يِلَ م  وْ يَ  ة  رَ خْ َص  ٍح اطِ نَ كَ 
َ
 ُل عِ الوَ  هُ نَ رْ ى قَ ـهَ وْ أ

 :وقال الشاعر
َراَها تَْصَطِلحْ 

َ
ْسٍد َما أ

ُ
 الليُل َداٍج والِكبَاُش تَنْتَِطْح ***نَِطاَح أ

ا غريها، هَ حَ َط : حمرمٌة، ويه اليت تموت إذا نَ وانلهِطيَحةُ ، ، ونَِطيحٌ وحٌ ُط نْ مَ  :واملفعول
َمْت َعلَيْ »: -تعاىل-قوهل  هومن ِهله لَِغرْيِ ُحرِّ

ُ
ِْْنِيِر َوَما أ

ْ
ُم َوحَلُْم ال ُكُم الَْمْيَتُة َوادله

يَُة َوانلهِطيَحةُ  ِ بِِه َوالُْمْنَخنَِقُة َوالَْمْوقُوَذةُ َوالُْمََتَدِّ  «.اَّلله
ـ ؛ كَ قال فيه: نطحيُ  الفعَل لك إىل أن غري الكبش إذا فعل ذ« وغريُهُ »وأشار بقوهل: 

 .«الشجاُع قِْرنَهُ  حَ َط نَ ، ورُ وْ اثله  حَ َط نَ »
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 ،ااح  بَ ونُ  ،اوح  بُ ونُ  ،ايح  بِ ونَ  ،اح  بْ نَ  ،بالكرس :حُ ـبِ نْ ويَ  الفتح،ب «ُحَبْنَي ُبْلالَك َحَبوَن» -25
ا، ِ فهو نَ  ونِبَاح  : نبح الُهْدُهُد، ونبح يقال، وغرُي اللكب يَنْبَُح أيضا؛ احَ إذا َص  :ح  اب
 اتلَّيُْس.

، تقول: َنَ  وهو، « َيْنِحُتَتَحَنَو» -26  الفتحب هُ تُ حَ نْ يَ و، بالكرس نِْحتُهُ يَ  ودَ العُ  َت متعدى
وزاد وانليَحاتَُة: َما يَْسُقُط من انلحت،  ،ات  ، َنْ ، وهو القياس؛ ألنه حليق العنيأيضا

 :أي فأنا نَاِحٌت،يف "األفعال"،  اددَّ ابن اَلَ ذكرها  بالضم،« َيْنُحُت »يف القاموس: 
َباِل َوَتنْ : }-تعاىل-ومنه قوهل  ؛صوص بآلة خمصوصةوجه خم  ىلعهُ يتُ رَ بَ  ِ

ْ
ِحُتوَن ِمَن اْل

 :الشاعر قالو، {َفارِِهنيَ  اُبُيوتً 
ُكوَنْن َوِمْدَحيِت 

َ
ا َصْخَرٍة بَِعِسيِل *** فَرِْشيِن خِبَرْيٍ َل أ  َكنَاِحِت يَْوم 

يٌت وٌت حُ نْ مَ  ودُ والعُ  يٌت،  :ِط لُْمشْ لوُيقال  ؛، وَنِ أنشد ثعلب منحوت، : أيَنِ
 :ألحدهم

ْضىَح 
َ
ِج  *** فَاتَُه الَمْجُد والَعالُء فأ  َينُْقُص اَلَيَْس بانلَِّحيِت الُمَفرَّ

نَْض »وربما اكن نت بمعىن 
َ
 ذكره يف اتلحفة. «نََكَح، وأ

لكن حصل  «َجَفَف »، وأصله لوَل  اكن مبأن  يَِبَس بعد إذا «ُبْوالثَّ فََّجَو» -27
ىلع القياس؛  «فُِّجَي ٍبْطَر شيٍء وكلُّ» ،يف دروس اتلرصيف حهإدَغم ىلع ما سبق رش

إذا  :اف  فهو جَ  ،ااف  فَ ا وجَ وف  فُ جُ  وهذا معلوم فال دايَع من ذكره، ،ألنه مضعف َلزم
: وبّن تميم تقولوأنكرها الكسايئ،  ،في ـجَ يَـ: َجِفْفُت وحىك أبو زيد، َس بَ يَ 

، بالضم ىلع غري قياس.  جَيُفي
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القول املختصر الصريح يف شرح الفصيح

: فهو نَاُِك  ، وَل  كُ نُ  وهو دونه، بالكرس، :ويَْنِكُ  لضم،اب «ُلُكْنَي الشيِء ِنَع َلَكَنَو» -28
 إذا تَ 

َ
َسِديي الَْمرهاُر قال  ؛هل ، وامتنع منه هيبة  هُ نْ عَ  رَ خَّ أ

َ
 :األ

نَّين 
َ
وََل الُمغرَيِة أ

ُ
ب ِمْسَمعَ *** لََقْد َعِلَمْت أ نُكْل َعن الَّضَّ

َ
 اَِلقُت فَلم أ

. وَينُْكُ  َل َينَْكُ : نَكِ وُسمع ، ونُُكوَل   نََكال 
أفعال، ويه:  ثمانيةاملكسوِر العني مسموع يف  «َفِعَل »وضم العني يف مضارع 

«،  َل مِ ـَر ََيُْضـُر، وشَ  َيْنُعُم، وََحِض وَفِضَل َيْفُضُل، ونَِعمَ  ،ََنَِد َيْنُجدُ و نَِكَل َيْنُكُ
 َ وهو من تداخل اللغات، كما سبق رشحه يف  «.ومُ دُ تَ  َت مْ ، ودِ وُت مُ تَ  ته مِ و، ُل مُ ْش ي

 دروس اتلرصيف، فارجع إيله.
يِْدَيُهَما َجَزاًء »: -تعاىل-: العقوبة؛ ومنه قوهل وانلهََكلُ 

َ
ارَِقُة َفاْقَطُعوا أ ارُِق َوالسه َوالسه

ُ َعِزيز  َحِكيم   ِ َواَّلله  «.بَِما َكَسَبا نََكااًل ِمَن اَّلله

إذا  بالكرس أيضا، ويه لغة العامة، «وََكِلُْت » ،كرسلاب «لُِّكَأ إلعياِءا َنِم ُتْلَلَكَو» -29
، وو «ااًلَلَك» َضُعْفُت عن اَلركة ؛الَكا لَة   :قال األعىش الَكَ

 ُت ََل آيَلْ وَ 
ُ
َ ـثِ رْ  أ اـقِ اَل َحىتَّ تُ  ف  حَ  نْ  مِ ََل وَ ***  ا ِمْن الَكلةٍ هَ ي ل د   ي حُمَمَّ

: -تعاىل-ىلع خدمته بل خيدمه موَله، كما قال وهو لَكٌّ ىلع موَله إذا لم يقدر 
رْي  »

ِت ِِبَ
ْ
ْهُه اَل يَأ ْيَنَما يُوَجِّ

َ
 «.َوُهَو َُك  ىلَعَ َمْواَلهُ أ

، والَكَ و «ًةلَّا، وِكوًلُلُك» إذا َضُعَف، ، بالكرس أيضالي كِ يَ  «يِرَصَب لََّكَو» -30 لَة  َل   ،الَكَ
، ، وُُكُولَة  ، ولَكي غرُيُه أيضا من طول انلظر إىل اليشء عطإذا ضعف وأعيا، وانق والَكا

 :قال الشاعر؛ إذا ضعف
تيِْن 

َ
مامُة" إذ رأ

ُ
اعَ ***  أَل قالت "أ  ُة واللكُوُل لِشانِئَك الَّضَّ
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القول املختصر الصريح يف شرح الفصيح

 :وقال الرايع انلمريي
َوانَاِن َلِْسِتَها ** َعَصاَها اْستَُها َحىتَّ يَِكلَّ َقُعوُدَها

َ
 تَِبيُت َورِْجالََها أ

يُْف لَكَّ يقال:  يعين: .«فالسي وكذلك»   ؛ ألنهعْ َط قْ إذا لم يَ  لي كِ يَ  السَّ
ُ
 هُ تُ دَّ حِ  ْت يلَ زِ أ

 «وَكيل ،ل  ََك »واسم الفاعل من جيعها  ،عن القطع َف عُ َض ف به َّضِب من كرثة ال
 .«يف كله: َيِكلُّ»املضارع  «و»، أيضا

ْسِبُح بالكرس، بالفتح،  «ُحَبْسَأ ُتْحَبَسَو» -31
َ
  :أي ، فأنا سابح،ة  احَ بَ ا وسِ ح  بْ سَ وأ

َ
 ومُ عُ أ

قي الَماِء بهما، وربما قيل مَ هُ ، وهو َمدي الرِّْجلَيْـِن وايلدين وقبُض يف املاء ا يف املاء وشَّ
، وخيل «َوُُك  يِف َفلَك  يَْسَبُحونَ »: -تعاىل-َسابٌِح ملا جَيِْري يف غري املاء؛ كما قال 

 :الشاعر َقاَل  كما؛ اْلَْرِي َحَسُن : أي: ابِحٌ سَ 
َْت َعنُْه يَْرتَِم بَِك َسابِحٌ  َخاِدعُ ***  فََويلَّ

َ
ْذَنيِْه ِمنَْك اأْل

ُ
 َوقَْد قَابَلَْت أ

وهو القياس؛ ألنه حليق  ويَْشَحُب بالفتح ،سمااع بالضم «ُبُحْشَي ُهُنْوَل َبَحوَش» -32
 ٍض رَ مَ  نْ مِ  هُ وجهُ  رَ ـيَّ غَ : إذا تَ ب  احِ فهو شَ  ،ة  وبَ حُ وشُ  ،اوب  حُ شُ  والسماع أفصح، ،العني
 :ومنه قول بليد، أو شمس، حال أو سوءِ  رٍ فَ أو سَ  مى أو غَ 

تيْن قد َشَحبُْت وَسلَّ ِجْسم
َ
 الُهُمومِ  نَ اِت مِ ازِحَ ِطالُب انلَّ ***  َرأ

 :وقال الشاعر
تيِْنَ َشاِحب ا

َ
ا َرأ بَاَت َغِريُب ***  َتُقوُل اْبنَيِت لَمَّ

َ
نََّك ِفينَا يَا أ

َ
 َكأ
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القول املختصر الصريح يف شرح الفصيح

 :آلخروقال ا
نَّ ويف ِجْسِم راِعيهَ 

َ
عِم ُيْهَزُل ُهزاٌل ومَ ***  هُ ا ُشُحوٌب كأ  ا ِمْن قِلَِّة الطي

 .ُشُحوَبة   : َشُحَب يَْشُحُب وُسمع

ا وم  هُ سُ  ،«َشَحَب »ويَْسَهُم بالفتح، وهو مثل  بالضم، «ُمُهْسَي ُهُهْجَو َمَهَسَو» -33
قال  أو سوء حال؛ أو مرض من جوع وجهه «تغريإذا »: م  اهِ فهو سَ ، ة  ومَ هُ وسُ 

 :الشاعر
ُكنْ  نْ إِ 

َ
اُموثَ  أ ِسري 

َ
ا لِكرْسَى أ  وُكْرَبٍة وُسهومِ  ومٍ يف ُهمُ ***  ق 

 : َسُهَم يَْسُهُم.وُسمع، الُعبُوُس  : هووقيل: هو غريه، وقيلنفس اهلزال،  هووقيل: 

اوُ « يف اإلناء ُبْلالَك َغَلَوَو» -34 ، َوَولََغان ا، َوَولْغ   لفتح؛ ألنه حليق الالم،اب «ُغَيَل» لُوَغ 
 «غُ يَْولَ »وكن األصل:  ،«َوَضَع يََضُع، َوَوَقَع َيَقعُ »كـ  وهو مستثىن مما فاؤه واو،

يف يشء مائع لسانه أدخل إذا  والغ:فهو  ،«يَْولَغُ »وقد ترتك فيقال:  فحذفت الواو،
 .ب: يَُسَّمَّ ُولُوَغ  إذا لََطَعُه بلسانه وإن لم يرشوقيل ،به فرشب
 .الالم بكرس «غُ لِ يَ  َولَغَ »وُسِمَع 

 .كأنهم أَلقوه بـ رَشَِب يرَْشَُب  «يَلُِغ َويَْولَغُ » بكرس العني «َولِغَ »: زُ رِّ َط وحيك المُ 

 :قال حبرق
َكاَل 

ُ
ُم الْـُحبَْل اْشتََهْت أ  َوِمثُْل ََيِْسُب ِذي الْوَْجَهنْيِ ِمْن فَِعاَل ** يَِلْغ يَِبْق ََتِ

 .لََغ اذلباُب، واذلئُب : وَ قال أيضاوي
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القول املختصر الصريح يف شرح الفصيح

: ولغ اللكب يف رشابنا، وبرشابنا، ومن فيقالبيف وبابلاء وبمن، « َولَغَ »ويتعدى 
 رشابنا، حاكه يف اتلحفة.

الولوغ، محله ىلع إذا  :أي ،«ُهُباِحَص ُهَغَلْوإذا َأ»بضم ايلاء وفتح الالم:  «ُغوَلُيَو»
َقيَّاِت  قَيٍس لعبد اهلل بن وهو  ،«هذا البيت ُدَشْنوُي» َسدٍ يص الري

َ
 :ف فيه ِشبْلَـي أ

  الٍ جَ رِ  مُ حْ ـلَ *** ا مَ هُ دَ نْ عِ  وَ َلَّ إِ  مٌ وْ يَ  رَّ ا مَ مَ 
َ
 اـمَ دَ  انِ غَ ولَ يُ  وْ أ

، وَل جيوز ىلع اللغة «وَِجَل يَاَجُل ويَْيَجُل »، كـ «َولَِغ يَالَغُ »: يَالََغاِن، ِمْن ويُروي
 «.َفَعَل َيْفَعُل »ذا املثال من ؛ ألنه َل ييجء ىلع ه«يالغ»األوَل أن يقال: 

  «ُنُجْأَيَو ُنِجْأَي اُءامَل َنَجَأَو» -35
َ
  اْجن  أ

ُ
، ن  فهو آجِ ا، ون  جُ وأ ْجن 

َ
ِجن  بالقرص، وأ

َ
، وأ

، و ِجيـن 
َ
ُجون  وأ

َ
 ومنه قول ،هُ ه، إَل أنه يمكن رشبُ وطعمُ  هُ ه ورَيُ : إذا تغري لونُ أ

 َعبِيِد بن األبرص:

 آِجـٌن *** َسِبيلُُه َخائٌِف وَِجيُب يَا رُبَّ َماٍء َورَْدُت 
 :الراجز وقال

 كَ  **** ٌت يْ مَ  اُب رَ الغُ  يهِ فِ  ٌل هَ نْ مَ وَ 
َ
  نَ مِ  هُ نَّ أ

ُ
 ٌت يْ زَ  ونِ جُ األ

  *** .................................ُت يْ قَ تَ واسْ  مَ وْ القَ  هُ نْ مِ  ُت يْ قَ سَ 
 تلغريه بلون الزيت.  اءِ المَ  لونَ  هَ بَّ شَ فَ 

 :دةوقال علقمة بن عب
 
َ
نَّ ِجاَمهُ ا مَ ْورَْدُتهَ فأ

َ
ْجِن  نَ مِ  *** اء  كأ

َ
 يُب وَصبِ  اِحنَّاٌء َمع   األ
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القول املختصر الصريح يف شرح الفصيح

 .باَلناء حال تغريه : معظمه وكرثته، فشبهه يف صفرتهمجام املاءو
 :وقال الشاعر
 هْ يِم العَ دِ اٍء قَ مَ وَ 

َ
بَا ََل ُُمَ ***  ٍن كأنَّهُ جْ ِد أ  ٍة َدبَااِجرَ هَ ََق بِ اُج ادلَّ

جِ »وُسِمَع: 
َ
َجًنا َن يَأَجنُ أ

َ
ُجنُ » وُسمع ،حاكها ابن األعرايب والكسايئ« أ

ْ
ُجَن يَأ

َ
، أ

َجمَ 
َ
 :بن اَلِرع ُف وْ عَ قال بإبدال انلون ميما؛  «وأ

ْسآَر اَِليَ 
َ
َ وَ  *** وفُهُ تَسُ  اِض وترَْشَُب أ  اِة آِجَ اَء الُمَريْرَ َورََدْت مَ  وْ ل

  «ُنُسْأَيَو ُنِسْأَي»الَماُء  «َنَسَأَو» -36
َ
ُسون ا، أ

ُ
ِسن  ْسن ا وأ

َ
، وأ ومنه  ،«ـَرِإَذا َتَغيَّ» :فهو آِسن 

ْنَهار  ِمْن َماء  َغرْيِ آِسن  »: -تعاىل-قوهل 
َ
َنهِة الهِِت ُوِعَد الُْمتهُقوَن فِيَها أ

ْ
وقيل:  .«َمَثُل اْل

 .املاء اذلي َل يرشبه أحد من نتنههو 

َسًنا»وُسمع 
َ
َسُن أ

ْ
ِسَن يَأ

َ
ِسَن الرَّجُ ، «أ

َ
َسن  وأ

َ
ا فهو أِسٌن إذا دخل برئا فأصابه ريُح ُل أ

 :زهري قال ،صيبهوأِسَن إذا دار رأُسه من ريٍح ت ،يِشَ عليه أو ماتاآلسن فغُ املاء 
  االِقْرَن ُمْصَفرا  رُ ادِ غَ يُ 

َ
ِسِن َميَْد المَ  ْمِح يَِميُد يف الري ***  اِملُهُ نَ أ

َ
 ائِِح األ

 ا.مَ هُ وغريُ  ،عقوب، وعبد اَلقا يبالواو، حاكه «نَ سَ وَ »: ويقال أيًضا

ذا ُماز باَلذف؛ ألن اذلي َغاَل هو ماُء القدر َل ه «يـِلْغَت فهي ُرْدالِق ِتَلَغَو» -37
سفلها أصار اذلي ف ما فيها َب لَّ قَ تَ فَارَْت، و إذا :فيه اغيلة، اان  يَ لَ ا وغَ ي  لْ غَ  القدر،

ِِل يِف ابْلُُطوِن َكَغِْلِ َيغْ : }-تعاىل-ومنه قوهل  ،أعالها من شدة اَلرارة يف منه
َِميمِ   .{احلْ
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القول املختصر الصريح يف شرح الفصيح

 :كما قال املقنع الكنديوالقدر مؤنثة، وربما ذكرها بعض العرب؛ 
ا رٍ َوقِدْ  ْعَضاَء ِمنُْه *** ِِبَلَْقِتِه َوَيلْتَِهُم اتِلَهام 

َ
ُخُذ األ

ْ
 يَأ

 .بالكرس، وأنكرها بعضهم اكخلليل «َغلَِيْت غليا»ويقال: 

تريد  ْت اشَ وجَ  ْت ثَ بُ : إذا خَ فيه اَغثَِية   ،اان  يَ ثَ ا وغَ ي  ثْ غَ  «يـِثْغَتفهي  يِسْفَن ْتَثَغَو» -38
  اليقءَ 

َ
 :قال الشاعر؛ هُ بَ أو رَشِ  هُ لَ كَ من يشء أ

بْتُهُ  نْ ا مِ ذَ فإْن يُك هَ   ُب ائِ تَلَ  يذِ انلَّبِ  ِب رُشْ  نْ َِّن مِ إِ فَ ***  نَبيٍذ رَشِ
  عَ  مَ ْثٌ غَ وَ *** رٌة ـوَفتْ  امِ َظ يُم العِ ِص وْ اٌع وتَ دَ ُص 

َ
 ُب ئِ ََل  ِف وْ يف الَ  اءِ شَ حْ األ

  :رادا عليه قال األزهريف. «َغثَِيْت َتْغَثـى»وحيك الليث: 
بُو عبيد َعن أيب زيد وََغريه"

َ
، َوأما -َغثَْت َنْفِِس فيه َتْغِثـييعين: - َوَهَكَذا َرَواُه أ

ن
َ
إِنَُّه زعم يِف ِكتَابه أ

: والكُم الَْعَرب قلت، اا وَغثَيان  ث  ه َغِثيَْت َنْفُسه َتْغََث غَ الليُث فَ
 ِ بُو َزيٍد، َوَما َرَواُه اللَّيْث فَمن الكِم املودلَّ

َ
 ".ينَ ىلَعَ َما قَاَل أ

  :قال ابن درستويهو
 ."والعامة تقول: َغِثيَْت، بكرس اثلاء وإثبات ايلاء وهو خطأ"

 : يف اتلحفةقال ف
حك، وابن اتلياِّن، وحممد بن ه يف امليدَ صاحب الوايع، وابن سِ  ليس خبطأ، حىك"

 ".أبان عن أيب زيد أنه يقال: َغِثيَْت، ىلع وزن رَِضيَْت. ويف مستقبله: َتْغََث 
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القول املختصر الصريح يف شرح الفصيح

، ةٍ سَ لْ جِ  :بكرسها، مثل ة  بَ سْ ا بفتح الاكف، وكِ ب  سْ كَ  «ُهُبِسْكَي اَلامَل َبَسَكَو» -39
هل،  دٍ ْص بطلب وقَ  هُ عَ : إذا َجَ فهو َكسببكرسها،  ة  بَ سِ كْ ا بفتح السني، ومَ ب  سَ كْ ومَ 

ْعِطَي هلأو  ،هُ ثَ رِ فإن وَ 
ُ
: -تعاىل-قال ؛ هُ بَ سَ من غري طلب هل واجتهاد فيه، لم يقل كَ  أ

نِْفُقوا ِمْن َطيَِّباِت َما َكَسبُْتمْ }
َ
ِيَن آَمُنوا أ ييَها اذله

َ
 .{يَا أ

ُ »: -تعاىل-وكسبُت اليشء فعلتُه عن قصد هل؛ ومنه قوهل   بِاللهْغِو اَل يَُؤاِخُذُكُم اَّلله
ُ َغُفور  َحلِيم   ْيَمانُِكْم َولَِكْن يَُؤاِخُذُكْم بَِما َكَسَبْت قُلُوُبُكْم َواَّلله

َ
-، وقوهل «يِف أ

ة  َقْد َخلَْت لََها َما َكَسَبْت َولَُكْم َما َكَسبُْتمْ »: -تعاىل مه
ُ
 «.تِلَْك أ

بَََل َمْن » :-تعاىل-وهل ، إذا فعلتُها عن قصد هلا، ومنه قوالسيئةَ  وَكَسبُْت اَلسنةَ 
َوَمْن يَْكِسْب إِْثًما َفإِنهَما يَْكِسُبُه ىلَعَ َنْفِسِه َوََكَن »: -تعاىل-وقوهل  ،«َكَسَب َسيَِّئةً 

ُ َعلِيًما َحِكيًما ) ْو إِْثًما ُثمه يَْرِم بِِه بَِريًئا َفَقِد 111اَّلله
َ
( َوَمْن يَْكِسْب َخِطيَئًة أ

ُ َنْفًسا إاِله وُْسَعَها لََها َما »: -تعاىل-وقوهل  ،«إِْثًما ُمبِيًنااْحَتَمَل ُبْهَتانًا وَ  اَل يَُكلُِّف اَّلله
 «.َكَسَبْت َوَعلَْيَها َما اْكتََسَبْت 

كرسها، بوالِكْسب أيضا وإساكن السني، بفتح الاكف  .«وهو الَكْسُب»قوله: و
 والفتح أفصح.

 حاكه «ُب زْ الكُ »لسني زاي ا، يقولون: من العرب من يُبدل االُكْسُب بالضم كذلك، و
 »كما قالوا: " :قال يف اتلحفةيث؛ اكلُكْسبَـِرِة والُكْزَبَرِة، اللابن األعرايب، و

َ
 «زَدِ األ

 «.الرساط»وأصله  «اطرَ الزِّ » ، و«األسد»وأصله 
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صقا َل: إذا اكن فهو رابض، اوض  بُ ا ورُ ض  بْ الكرس، رَ ب «ُضِبْرَي ُهوغرُي الكلُب َضَبَرَو» -40
َماَمهُ 

َ
ا رِْجلَيِْه أ  .ِربَْضُة اللَْكِْب  : هذهوالعرب تقول، بطنَُه باألرض، مادا

 .«وغريه»وقوله 
َسٌد رابٌِض  أيضا، ومنه ُض : وغري اللكب يربِ أي

َ
: ويف املثل أقام فيه، :أي. يف ماكنه أ

َسد  َرابِض  ََكْب  جَ " 
َ
 «.وهال  َخرْي  من أ

 : اعركما قال الش؛ ويَلٌْل َرابٌِض 
َها وقَْد بََدا ُعَوارُِض  نَّ

َ
 واللَّيُْل بنَْيَ َقَنَويِْن َرابُِض ***  كأ

 يَُصَلِّ يِف  انليب ََكنَ »، ومنه حديث: فيها ُض بِ رْ املواضع اليت تَ : الَْغَنمِ  َمَرابُِض و
ْن ُيْبَن الَْمْسِجدُ 

َ
 .متفق عليه «َمَرابِِض الَْغَنِم َقْبَل أ

 لغة قليلة. بتقديم الضاد ىلع ابلاء، ويه ،َب َض : رَ ومن العرب من يقول

 ا،اط  بَ رِ ا وَ ط  بْ رَ  بالضم أيضا، :هويَْرُبُط  لكرس،اب «ُطِبْرَي الشيَء ُلُجالرَّ َطَبَرَو» -41
ا، ِ فهو رَ  وُرُبوط  ، ةمربوط يهو ؛ كربط ادلابة،أوثقهو هدَّ شَ َعَقَد ىلع اَلَبِْل ف إذا :ط  اب

: -تعاىل-، ومنه قوهل كما قال ابن فارس اِت بَ اثلَّ و الشدِّ  هذه املادة إىل ومرد
ْقَدامَ }

َ
بَِط ىلَعَ قُلُوبُِكْم َويُثَبَِّت بِِه اأْل . أي: يثبتها، فإذا ثبتت القلوُب ثَبَتَِت {َولرَِيْ

 .األقدامُ 

يْ 
َ
ِش، أ

ْ
 :َقاَل بَلِيد   ؛ َشِديُد الَْقلِْب َوانلَّْفِس َورَُجٌل َرابُِط اْلَأ
ِش ىلَعَ َرا

ْ
ْعِطُف اْلَْوَن بَِمْرُبوٍع ِمتَلِّ ***   فَرِْجِهمُ بُِط اْلَأ

َ
 أ
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ْْحَرَ 
َ
 :َوَقاَل اْبُن أ

ا َعْن ُذرَى قَْوِمِه  ش 
ْ
ْرَبُط َجأ

َ
ُزرْ *** أ

ُ
ا تَُوارِي اأْل  إَِذا قَلََّصْت َعمَّ

ِيَن  يَا}: -تعاىل-، ومنه قوهل املداومة يف ماكن العبادة واثلبات :ةُ َط ابَ رَ المُ و ييَها اذله
َ
أ

َ لََعلهُكْم ُتْفلُِحونَ  وا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتهُقوا اَّلله  .{آَمُنوا اْصرِبُ
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 بكسر العني (َفِعْلُت)باب 
 «َيْفَعُل »فإن القياس يف مضارعه أن يكون  «َفِعَل »ما اكن يف األفعال ىلع وزن 

 .، وهو من داعئم األبوابيف ابلناء يلخالف املايض املستقبَل  بفتح العني؛
بكرس العني َل غري فإنه يكون سماعيا؛ « َيْفِعُل »ىلع « َفِعَل »فإذا جاء مضارع 

َورَِث »عرش فعال؛ يه:  ني فيه، ولم يُسمع منه إَل ثماِّنحركة الع َلتفاقوذلك 
َورَِع يَِرُع، وَوِمَق يَِمُق، وَوفَِق يَِفُق، وَوثَِق يَثُِق، ويَرُِث، وَولِـَي يَلِـي، وَورَِم يَرُِم، 

، َوَوِهَم وَِجَد جَيُِد، وَوقَِه يَِقُه، وَوكَِم يَِكُم، وَورَِك يَرُِك، وَوِعَق يَِعُق ، وَورَِي يَـرِي
َطاَح، َوتَاَه، »ىلع خالف يف  «يهُ تِ يَ  اهَ تَ وَ ، َوَوِعَم يَِعُم، وَطاَح يَِطيُح، نُ ـآَن يَئِييَِهُم، و

 «.َوَورَِم، َوَورِعَ 
 قال يف الالمية:

فْرِِد الْ 
َ
(َوأ  )َوِرْم( )َورِْعَت( )َوِمْقَت( َمْع )َوفِْقَت( ُحاَل **  َكرْسَ ِفيَما ِمْن )َورِْث( َو)َوِِلْ

 وثقت مع وري املخ احوها
 وزاد حبرق:

 ِكْم( )َورِْك( )وَِعْق( َعِجاَل )َوقِْه هَلُ( َو)وَ ***  وََخَْسٍة َكـ)يَرِْث( بِالَْكرْسِ َويْهَ )وَِجْد(

َحِسَب ََيِْسُب »الفتح املقيس والكرس املحفوظ، ويه: ببالوجهني، قد يأيت و
وََيَْسُب، َوَوِغَر يَِغُر ويَْوَغُر، َووَِحَر ََيُِر ويَوَْحُر، َونَِعَم َيْنِعُم َويَْنَعُم، َوَبئَِس َيْبئُِس 

ُس، َوَوِهَل ئُِس ويَ ـُس، َوَوهِلَ يَلُِه َويَْوهَلُ، َويَبَِس َيْيبُِس َويَْيبَُس، َويَئَِس َييْ ـئَ ـويَبْ 
َ
ْيأ

حىك ، وقد «َولَِغ يَلُِغ َويَْولَُغ، َوَوبَِق يَبُِق ويَْوَبُق، َووَِْحَْت ََتُِم وتَوَْحمُ ، ويَِهُل َويَْوَهُل 
 «.َورَِع يَْوَرعُ »الفتح قياسا يف  (4/54)يف كتابه  سيبويه
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  «.باب )َفِعلُْت( بكرس العني»قوهل: 
 من ذلك:: أن العامة تقوهل بفتح العني، يعّن
إذا  «َقاِضَمة  »فيه  الفتح،ب «هَتْقَضُم» هأشبهَ  امو« اَهَرـيِعَش ُةابَّالدَّ ِتَمِضَق -42

م: لك يشء يابس اكبُلـرِّ ْض والقَ  ،ايابِس   تأو أكل ا،بأْطراِف أْسنانِه أكلتْهُ 
مصدره  «َسِمعَ »هو كـ "رشح الفصيح"، والشعري، كذا قال يف ابن هشام يف 

، «َب ََضَ »ويأيت كذلك كـ "، «َقِضَم َيْقَضُم َقَضًما»؛ «تَِعَب »يت كـ ويأ ،«اَقْضمً »
حاكه يف املصباح  "اهَ تُ ْض َض إذا عَ  «هُ دَ ُت يَ َقَضمْ » :منه يقال ىلع اَلستعارةو

 املنري.
يه إىل مفعولنيفيُ  "ادلابَة شعرَيها قَِضم الرجُل  :يقال" :يي رِّ قال ابن بَ و كما  ،عدِّ

 .يف اللسان نقله" اه ثوب  وكسوتُ  ،اثوب   ا زيدٌ سَ كَ  :تقول

فيه َخاِضَمٌة ا م  ْض خَ  مُ َض ََتْ  ْت مَ ِض : خَ قيل َب طْ رَّ ال  ادلابُة اليشءَ فإن أكلِت 
 ."باخلاء

ا. ": َويَُقولُونَ  ْسنَاِن، َواخْلَْضُم َويَُقالُ َما ُذقُْت قََضام 
َ
ْطَراِف اأْل

َ
ْكُل بِأ

َ
: الَْقْضُم: اأْل

 .ابن فارس" بِالَْفِم ُُكِّهِ 

ْضاِس أو َمْلُء الَفِم باملأكولِ اخلَْضمُ : وقيل
َ
قََْص األ

َ
ْكُل بأ

َ
أو خاصٌّ  ،: األ

ْطِب   .باليشِء الرَّ
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 :قال الشاعر
ْخالِق اثلِّ 

َ
 وبالَقْضِم حىت تُْدرَِك اخلَْضَم بالَقْضمِ *** ا َجِديَدهَ  اِب يَ َتبَلَّْغ بأ

بَْعُة ُتبْلَُغ باألْكل أي .ُيبْلَُغ اخلَْضُم بالقضم: يف الَمثَلِ : "يف القاموسو : الشَّ
ْطراِف الَفمِ 

َ
فِْق : الغايأي ،بأ  ".ُة ابلعيدُة تُْدرَُك بالرِّ
 .قاموسليف ا حاكهما ، لغتان«وَضب ،سمع»ـ ك يأيت «مَ ِض خَ »الفعل و
 أخر، وما ذكرته هو املشهور.أقوال  مِ ْض والقَ  مِ ْض يف تفسري اخلَ ىلع لك و

كذا  ،بسكونها «اعً لْ بَ »تحها فب «ُهُعَلْبَأ»رس الالم كب« الشيَء ُتْعِلوكذلك َب» -43
ُت عْ بَلِ » أن الصواب:": تصحيح اتلصحيف"يف وقد ذكر  «َسِمعَ »يف القاموس أنه كـ 

فهو  السكون ألنها متعدية، يف هذه املصادر والكثري ،بفتح الالم، «اعً بَلَ 
، بغري مضغ اكلطعام ة،دَ عِ من حلقه حىت يزنل إىل المَ  إذا أدخل اليشءَ ، «بَالِع  »
: َقاَل رؤبة؛ : كأنَّه يبتِلُع الالكمَ أي ،وَبلْعٌ  بُلَعٌ ورجٌل ، «َمْبلُوع  »لرشاب، فهو كو
 .األكل ةكثري كذلك وامرأة بُلََعةٌ ، "وُت ي َصمُ ـتَنَْطْقتَنِ بَلٌْع إذا اسْ "

، لكن حىك اوقد عدها ابن درستويه َلن   بفتح الالم، «بَلَعَ »والعامة تقول: 
 .والكرس أجود من الفتح «بَلِْعُت وَبلَْعُت »، ففيه اللغتان أنها لغة راءالف

ولٍة؛ ألنها ىلع فعي وُسميت ابلالوعة ىلع فاُعولٍة، وابَلليوعة ": قال ابن درستويه
 ".ويه ابلوايلع، وابلاليلع تبلع املياه،

ْرُض  َوقِيَل يَا»: -تعاىل-وغري اإلنسان كذلك َيبْلَُع، ومنه قوهل 
َ
، «ابْليَِع َماَءكِ أ

 واحتُجَّ بهذه اآلية ىلع أن ابللع يكون للطعام والرشاب.
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رسيعا  هُ عَ لِ إذا بَ  ،هُ تُ عْ لِ بَ ، وهو بمعىن: «مَ هِ فَ »كـ  ـْرًطاسَ  «َأْسَرُطُه وَسِرْطُتُه» -44
وذللك  فهو سارط، ومرسوط؛، إَل أنه يف الطعام اللني خاصة بغري مضغ،

: وقيل ،لرسعة آكله هل -بفتح السني والراء-اُط رَ َرطْ ـالسَّ : للَفالُوَذج قيل
ل  » زنة ىلَعَ  بكرسهما ِرْطَراُط ـالسِّ 

 «.فِِعاله
قيل:  ،لوىنوع من اَل :-بالقاف- الُوَذُق والفَ  ،الُوذُ الفَ ويقال هل:  ،والفالوذج

 .وورد فيها بعض األحاديث الضعيفة ،رِّ مع الَعَسلـبُلاُب ابلُ يه 
اِهَب ِفيِه يَِغيُب : وقيل: "قال ابن فارسو نَّ اذلَّ

َ
اُط ُمْشتَقٌّ ِمْن َذلَِك، أِل َ الرسِّ

َعاِم الُْمْسرَتَِط  اُط ، َغيْبََة الطَّ َ يبَِة. َوالرسي ِ يُْف الَْقاِطُع الَْمايِض يِف الَّضَّ َقاَل : السَّ
 :الُْهَذِِلي يَِصُف َسْيًفا

َبتُُه َهِبريٌ  اِط ري اللَّ ـيُتِ ***  َُكَْوِن الِْملِْح َضْ اٌط رُسَ  ْحَم َسقَّ

 مثل، وهو يف املعىن وَزرَد ا حمركة «سمع»؛ كـ ْرًدازَ  «ُهُدَرْزَأ ُهُتْدِرَزَو» -45
: ومن العرب من يقول ،، فهو َزارٌِد وَمْزُرودٌ وَل يقال يف الرشاب «ُتْطِرَس»

 .فارس كذا قال ابن" ِفيِه ُمبَْدلٌَة ِمْن ِسنيٍ  :َوالزهاءُ " ،ازدار بمعىن ازَدرَدَ 

ْردُ ، «َق نَ خَ »بمعىن  «نرََصَ » أيضا من باب «دَ رَ زَ »ويأيت  َردُ ، اخلَنُْق  :والزه ِحلَُق  :والزه
َردَ  ،ِع رْ الِمْغَفر وادلِّ   :قال أبو تمام؛ َحلَْقة ادلرع :ةُ والزه

 ا رَ ذِ إَ 
َ
 رَدُ ا زَ لَهَ  امَ  ِن ُدُرواع  ـي** ِمَن ايْلَقِ *وا سُ بِ لَ  اض  رِ ا اَع ايَ نَ ا للمَ وْ أ
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لَْقُمهُ »، لو قال: «وَلِقْمُت َأْلَقُم» -46
َ
فهو  ،«هَسِمعَ »؛ كـ «الَْقمً »بالفتح  «لَِقْمُتُه أ

: هو بمعىن قيل، «َملُْقوم  »برسعة، فالطعاُم  تناوهلبادر إىل الطعام فإذا  «اَلقِم  »
،وأصل اللهْقمِ : هو يف األكل خاصة دون ابللع، وقيلبَِلْعُت،  دي وألَقمه  : السَّ

: -تعاىل-؛ قال : اْبتَلََعهواتْلََقَمهُ  ، كأنه سد فمه،أسكته عند السباب :رَ احلج
ُوُت َوُهَو ُملِيم  » ْمتُُه َواتْلََقْمتُهُ  ،«َفاتْلََقَمُه احلْ ، : َكِثرُي اللَّْقمِ تِلَْقاَمة   َورَُجل   ،َوتَلَقَّ

: واللهْقَمةُ : "قال الليث ؛ا يُلتقم كثريا اكن أو قليالمل اْسمُ  :-بالضم- والليْقمةُ 
ةٍ  ْكلُها بَمرَّ

َ
 ."ةٍ لَْقمَ وأكلُْت لُْقَمتنَْي بِ  ،ة  بلَْقَمتنَْيِ مَ قْ : أكلُت لُ وتقول ،أ

هُ  ويأيت َسدَّ  " أي:لََقَم الطريَق وغريَه" من قوهلم: «لََقَمُه يَلُْقُمُه لَْقًما» كـ نرََصَ
ريقو، َفَمهُ  ، َك بلََقم الطريِق فالَْزْمهُ : عليتقول؛ أو وََسُطه ه،ُمْعَظمُ : لََقُم الطه

نَُّه لَِقَم َمْن َمرَّ ِفيهِ 
َ
 :َمرهار  الُْعَقْيِِلي قال  ،َكأ

اَلِم ىلَعَ  ََت َملَُث الظَّ
َ
يَتْ قََصِصه لََقمِ ***  فَأ ِريِق وََضفَّ  الطَّ

 َل غري. «سمع»: هو من باب وقيل

ء  لكي و عة واحدة،إذا أدخلته إىل الوف دف ،شببهيوما « َوَجِرْعُت املاَء» -47 يَشْ
 «َجارِع  »فهو  ،«َجْراًع » ،«فهم»كـ  بالفتح «َأْجَرُعُه» اجرتاعفهو  ُق ليبلعه اَل

 اليم، مثلثَةُ  والُرْعةُ ، بتالع بالطعامَلاملاء اكبجرتاع اَلو ،وعٌ رُ َُمْ : واملاء
 .املرة الواحدة :بالفتح اَْلْرعةو، ُجَرعٌ  :هاومجع، ِملُء الفم :ويه
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َيَتَجرهُعُه َوال يََكاُد منه قوهل تعاىل: }، وهُ عَ رَّ شيئا فشيئا قيل: َتَ   املاءَ عَ لِ بَ  ذافإ
 .{يُِسيُغه
نكرويه لغة العامة، وقد  «َجْراًع  جَيَْرُعهُ  هُ َجَرعَ »كـ منع؛  أيضا ويأيت

َ
 اهأ

صميع
َ
، وابن درستويه، وتعقبهما غري واحد بأن الكسايئ وغرَيه حكوا عن األ

 بالفتح والكرس. «املاءَ  َجَرعَ »العرب: 

ثم  بكرس امليم خمففا، حذفوا السني األوَل هوِمْستُ ، اليشءَ  «ُتْسِسوَم» -48
ابن ؛ قال «ِخْفُت بِْعُت، و»كما يف نو:  حركتُها إىل امليم قبلها فُكرست؛ نُقلت
 :َمْغَراءَ 

مَ  ُحد   *** لَُهمْ  ا َوَطاءَ اهَ فَِنلْنَ  اءَ ِمْسنا السَّ
ُ
ْوا أ

َ
 نَاْهوِي وَثْهاَل يَ  احىت َرأ

َ َظلُْت، و»ـ شبهوها ب «َمْسُت »وربما أبقوها مفتوحة   أي:  «سَُّمَأ»، «ُت ْس ل
ا» ُه َمسًّ َمسي
َ
: والَمسي ، «َمْمُسوس  »إذا ملستُه بيدي، وهو : «َماس  »فأنا  «ايسً وَمسِ  أ

؛ قال النون،  ُه الني ي »: -تعاىل-وفالن به َمسٌّ فهو ممسوس إذا َمسَّ ََكذله
ْيَطاُن ِمَن الَْمسِّ  َوإِْن ومنه قوهل تعاىل: } ،إتيانُها :َمسي املرأةِ ، و«َيَتَخبهُطُه الشه

ْن تَ 
َ
وُهنه َطلهْقُتُموُهنه ِمْن َقْبِل أ َّنه }عن مريم:  -عاىلت-وهل {، وقَمسي

َ
َقالَْت َربِّ أ

ْ ، {يَُكوُن ِِل َودَل  َولَْم َيْمَسْسِّن برََش  يِْديَماءِ َوالَْمُسوُس ِمَن ال
َ
 ؛: َما نَاتَلُْه اأْل

 :الشاعر َقاَل 
اعَ ***  لَْو ُكنُْت َماء  ُكنُْت ََل   ْذَب الَْمَذاِق َوََل َمُسوس 

هُ  َمَسْسُته»حاكها ابن األعرايب، ويه:  «نرََصَ »من باب  وفيه لغة أخرى ُمسي
َ
 أ

 «.اسًّ مَ 
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  «مَُّشَأ»اليشَء  «ُتْمِمَشَو» -49
َ
إذا  «ام  شَ »فأنا  ،«ايمً مِ شَ و امًّ شَ » هُ مي شَ أي: أ

 :بن َعْبَدةَ  ل َعلْقمةُ اق، «َمْشُموم  »هو ، واجتذبت راحئتَه بأنيف
ة  نَْضُح العبرِي بها تْرُجَّ

ُ
نَّ َتْطيَ  *** ََيِْملَْن أ

َ
نِْف َمْشُمومُ اَبهَ كأ

َ
 ا يف األ

ن راحئتها باقيةٌ  :وقيل ،الِمْسُك  اتلطياب:
َ
راد أ

َ
نف أ

َ
 " :كما يقال ؛يف األ

َ
كلت أ

 ".هو يف فم إِىل اآلن اطعام  
هُ »ويأيت أيضا  لغة ذكرها الفراء وابن األعرايب،  «نرص»من باب « َشَمْمُته أُشمي

 .واألوَل أفصح
مي و نف حاسة من اَلواس، وهو الشَّ

َ
مما « َشِمْمُت »: كـ واْشَتَمْمُت ، ِحسي األ

ْشَمْمُتُه » :باهلمزة فيقال للمفعول اثلاِّن ويتعدىجاء فيه افتعل كفعل، 
َ
أ

 :َذرِيح بنِ  َقيِْس حنو قول ، وباتلضعيف؛ «الطيَب 
ْمنَُه لو يَْستَِطْعَن اْرتََشْفنَُه **  ىلع نَْكِب  اب  * إِذا ُسْفنَه يَزَْدْدَن نَكْ يَُشمِّ

َممُ و نِْف، :الشه
َ
اء اْرتَِفاٌع يِف اأْل ة َشمه

َ
َشمي وامرأ

َ
َسه اأن َيُمرَّ رافع   :ورجل أ

ْ
، رأ

ن أشم، أو اكلبل : فالومنه يقال ىلع سبيل املجاز، : طويل مرتفعمي وجبل أشَ 
 :قال الَمرهاراألشم املرتفع؛ 

َخْذُت ب
َ
َخْذُت ُغلُبَّة  أ

َ
َشمي َطويُل  ***نَْجٍد ما أ

َ
 وبالَغْوِر يل ِعزٌّ أ

 :الالكيبقال القتال  والرشف؛ كناية عن الرفعة والعلو: ة  مه ونفسه شَ 
ةٌ لسانَك َمْعسوٌل ونَ  يَّا من َصديِقك مالاُك *** ْفُسَك َشمَّ َ  وعند الرثي
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إذا  ومنه هِ بِ َعضَّ و إذا بالغ فيه، عليه ُت ْض ِض وعَ  ،ُكه اليشءَ  «َوَعِضْضُت» -50
  «َأَعضُّ» اكن بلعضه

َ
 ُه، واعض  ض  اَع »فأنا  «اوَعِضيضً ، ااضً وِعضَ ، اضًّ عَ » هُ ضي عَ أ

نَاِمَل ِمَن : }-اىلتع-ومنه قوهل  إذا أمسكته بأسناِّن، «عليه
َ
وا َعلَْيُكُم األ َعضي

الُِم ىلَعَ يََديْه{وقال:  ،{الَْغْيظ  قال ابن ذريح:و ،}َويَْوَم َيَعضي الظه
َ َغبْنُُه َبْعَد ابِليَاِع   ***هِ يْ دَ ىلع يَ  ضي عَ يَ  ونٍ بُ غْ مَ كَ   َتبنَيَّ
 :وقال األعىش

ْبََق الَمَواِِس هَلُ 
َ
هِ  ***َعضَّ بَما أ مِّ

ُ
َمِن الَغابِرِ ِمْن أ   يف الزَّ

ي
َ
 : الشاعر قال ،يَُّْضَُب للَْحليم ،لَِسانِه :ويف الَمثَل: " َعضَّ ىلع ِشبِْدعه" أ

ِريُب  َعضَّ ىلَعَ ِشبِْدِعهِ 
َ
 فآَض َل يَلىَْح وَل ََيُوُب *** األ

ْبِدعُ و  هملن َيفظ لسان به املثل َّضب، ُشبَِّه به اللسان وصار يُ : العقربالشِّ
 .ْعِنيهعما َل يَ 

ليس يف " :يقال ،واَلستمساكُبامع الشدة  ربما جاء ىلع السبيل املجازو
وا ض  عَ » :-صل اهلل عليه وسلم-ومنه قول انليب ،كمستمسَ  :أي "األمر َمَعضٌّ 

يْ ، "ٌن َعُضوٌض َزمَ : "والعرب تقول، «عليها بانلواجذ
َ
 .َشِديدٌ  :أ

 بو حاتمميمة، حاكها أبفتح الضاد، ويه لغة ت «َعَضْضُت »والعامة تقول: 
، وربما جاء «ض  َيعَ »، مضارعه ، وقطرٌب عبيدة وأبو ،وأبو زيدوالكسايئ، 

 »مضارعه 
َ
أو من  ذكره ابن القطاع يف كتاب "األفعال"، «قتل»من باب  «ُعضي أ
ِعضي »باب ضب 

َ
 .«َعَضْضُت أ
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ا وَغَصًصا»به  «صَُّغَأ» باليشء «ُتْصِصَغَو» -51 فأنا  «تَِعَب » من باب «َغصًّ
انُ  اَغص  به» أنا  «وَغِصْصُتهُ » ،إذا بيق يف حليق ولم أقدر ىلع بلعه «وَغصه

 :عدي بن زيدقال  «، ومغصوصمغصوص به»وهو  ،هوأيضا غممتُ  ،هخنقتُ 
ٌق   كنُْت اكلَغّصاِن باملاء اْعِتصارِي *** لو بَِغرْيِ املاِء َحليِْق رَشِ

مِّ َما َغصَّ بِِه  ُة بِالضَّ ْو َوالُْغصَّ
َ
نَْساُن ِمْن َطَعاٍم أ  ؛ كـَواْلَْمُع ُغَصٌص  غريه،اإْلِ

ْغَصْصتُُه بِهِ  «ُغْرَفة  َوُغَرف  »
َ
ى بِالَْهْمَزِة َفيَُقاُل أ : والَغْصَغُص كجْعَفرٍ ، َوَيتََعدَّ

قال ؛ : َضيََّقَهاعلينا األرَض  فالن   وأَغصه ممتلٌئ، : بالقوم وَمْْنِل  اغص   ،َنبٌْت 
 ْهُجو الَفَرْزَدق: يَ  احِرمه الطِّ 

رَْض قَْحَطاُن بالَقنَا
َ
ْت َعلَيَْك األ َغصَّ

َ
ِح الُرْدِ ُدَواِنيَّاِت والقُ وبالُهنْ ***  أ  رَّ

 » بالفتح« ْصُت َغَص »وُسمع 
َ
ا َغصي أ أيضا  «قتل»، ومن باب «َغَصًصاو َغصًّ

ُغصي »
َ
 .«َغَصْصُت أ

 « صَُّمَأ» اليشءَ  «ُتْصِصوَم» -52
َ
، واملفعول «اص  مَ »فأنا  ،«اصًّ مَ » هُ صي مَ أ

هُ وَ  ،«ممصوص» ْمتَصي
َ
بشفتيك عند رشبه، وهو أخذك اليشء  ،اْمتََصْصتُُه أ

تكون بطرف إَل أنها  لَْمْضَمَضةِ اك: َوالَْمْصَمَصةُ ، ثلديَ ا الصيبِّ  صِّ كمَ 
-صل اهلل عليه وسلم-؛ وعند مسلم قال انليب واملضمضة بالفم ُكهاللسان، 

ْ اَل »:  َتانِ  َُتَرُِّم ال ُة َوالَْمصه ََكنَْت »، وللبخاري من حديث أيب هريرة فيه: «َمصه
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ائِيَل َفَمره بَِها رَُجل  َراكِب  ُذو َشاَرة  َفَقالَْت  ة  تُْرِضُع اْبًنا لََها ِمْن بَِّن إِْْسَ
َ
اْمرَأ

ْقَبَل ىلَعَ الرهاكِبِ 
َ
َفَقاَل اللهُهمه اَل ََتَْعلِّْن  اللهُهمه اْجَعْل ابِّْن ِمْثلَُه َفََتََك ثَْدَيَها وَأ

هُ  ْقَبَل ىلَعَ ثَْديَِها َيَمصي
َ
 «.ِمْثلَُه ُثمه أ

ٍء "الُمَصاُص و ْخلََصُهم : " َخالُِص لُكِّ يَشْ
َ
. ُيَقال: فُالٌن ُمَصاُص قَْوِمه إِذا اكن أ

انَ ، انََسب   ّي حَلسه نَْشَد ابُن بَرِّ
َ
 :-َرِِضَ اهلُل عنه- أ

 َصاُص انلَِّجاِر من اخلَْزَرِج مُ ***   َرِفيُع الِعَمادِ َطِويُل انلَِّجادِ 

ه وَمنِْبته  .وُمَصاُص اليشِء رِسي

هُ » كذلك بالَفتْح «َمَصْصُته»و  ُمصي
َ
مِّ  «أ ه»ـ ك ؛بالضَّ ُخصي

َ
لغة، وقد  «َخَصْصُته أ

: والَفِصيُح الَيُِّد َمِصْصتُه األزهري قال أنكرها ابن درستويه يف رشحه،
َمصي بالَكرْس 

َ
 يف اتلحفة. ذكره ،حاكه ثعلب عن ابن األعرايب لككذ، "أ

ا» «ُهفَُّسَأ» سويقلاك «ُهوغرَي اَءَوالدَّ ُتْفِفوَس» -53 َقَمْحتُُه أو إذا « اف  سَ » فأنا« َسفًّ
ا، ؛وٍت أَخْذتُُه َغرْيَ َملْتُ   :وم  ثُ َعْمُرو بُن َُكْ قال  وتََسفي اإلبُل اَلشيَش َسفا

 ِ  َوَنُْن اَلَاب
ُ
ِريْنَا***  َراَط ُسْوَن بِِذي أ  تََسفي اِللَُّة اخلُْوُر ادلَّ

 .الَمساني الِغزاُر من اإلبل اَلشيَش ابلايلتََسفي  :يعّن

ولك دواء يؤخذ غري معجون فهو َسُفوٌف بفتح ، «َمْسُفوف  »ادلواُء والسويُق و
 .السني
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ه بالضم َسفا  ُت اخلُوَص وَسَففْ  ُسفي
َ
ْسَفْفتُه و ،«نرص»؛ كـ اأ

َ
ي ،اإْسفاف  أ

َ
 نسجت :أ

صابع فهو اإلْسفافولكي يشء يُ  ،بعَضه يف بعض
َ
شدة  :اإلسفاُف و، نسج باأل

ْفَساُف ، هانلظر وحدتُ  َُيِبي َمَعايِلَ : "إن اهلل ويف احلديث، األمر اَلقري :والسه
ْخاَل 

َ
 ".ِق َوَيْكَرُه َسْفَساَفَهااأل

فأنا ، بالتسكني «َزْكًنا»، و كفرح« اَكنً زَ » «ُنَكْزا َأَذَكا َوَذَك َكْنِم ُتْنِكَزَو» -54
 و لَقْعنَِب بِن َضْمَرَة الغطفاِّن:هو «وُينشد هذا البيتأي: َعِلْمُت، » ،«ن  اكِ زَ »

  مْ هُ بَّ يب حُ بِ لْ قَ  عَ جِ رايُ  نْ لَ وَ 
َ
 وانُ كِ اذلي زَ  َل ثْ مِ  مْ هِ ِض غْ بُ  نْ مِ  ُت نْ كِ زَ ***  اد  بَ أ

 .مأي: معلو «َمْزُكون  »واليشء 
 «. زكنت منهم ىلع مثل اذلي زكنوا»وُيروى الشطر اثلاِّن أيضا: 

أو خنت، أو ظننت،  ،وىلع هذه الرواية َل يكون بمعىن علمت، بل حسبت
 .يقال: َزِكنُْت منه مثَل اذلي َزِكنَُه ميّن  ؛وَزِكنُْت منه إذا حسبت منه

: قيلو: بمعىن تيقن، وقيلظن،  حسب، أو بمعىن بمعىن : زكنوذللك قيل
ي عرفتها َزِكنُْت منه عداوة  

َ
عرايب: بمعىن فهم، وقيل ،أ

َ
َن َزكِ  :قال ابن األ

ْزكنه ظنه
َ
 ".اليشَء َعِلَمه وأ

بو زيدوقال 
َ
ْزَكنُه َزَكن  زَ و ،: علمتهزكنت اليشءَ  :أ

َ
ا إذا ظننت به ِكنُْت الرجَل أ

ْزَكنْتُه اخلبَ  ،اشيئ  
َ
فهمتُ  اإْزاكن   وأ

َ
ْزَكَن غريَ  ،اَفْهم   ه حىت َزِكنَه فَِهَمهأ

َ
ه وأ

علم
َ
 ".أ
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القول املختصر الصريح يف شرح الفصيح

العلم، والظن، » :بني معان متعددة، منها مشرتكةٌ  واَلق أن هذه املادةَ 
 .«نيُ مِ خْ وايلقني، والفهم، واتله 

قال يف ، : أزكنته إزكناتقول، نِّ فتصيببالظَّ  ا: أن تُْزِكَن شيئ  اإِلْزَكنُ و
 كِ ومن اللغويني من فرق بني زَ " "اتلحفة":

َ
ابن  كما سبق من قول ؛نَ كَ زْ َن وأ

 ."األعرايب
يه  :اللحياِّن، وعن ": َعِلَمُه وفَِهَمُه وَتَفرََّسه وَظنَّهأْزَكنَهُ  : "ويف القاموس

اكَ  اكَ نَ الزَّ   ، ككراهة وكراهية.ِنيَةُ ُة والزَّ

 اكبن القطاع يف األفعال. وَزَكنُْت بالفتح لغة حاكها غري واحد

 ،وأضعفه : غلبهأي، وُنُهوَكة    وَنْهَكة  ونَهاَكة  اك  هَ نَ  «ُهُكَهْنَي ُضَرامَل ُهَكِهوقد َن» -55
: وهو اذلي بُولغ ومنه ُسمِّ املنهوك من الشعر ،املبالغة يف لك يشء :انلهْهُك و

ويقال بانت عليه َنْهَكُة املرض بالفتح  ،يف حذف أجزائه حىت بيق ىلع أقلها
ْضنَتْه  أي:« ةً اكَ َنهَ » كمنعه« احُلّمه  وَنَهَكْتهُ » ،وَبَدْت فيه َنْهَكةٌ 

َ
َجَهَدتْه وأ

 .«، ونهيكَمْنُهوك»واملريض  «ناهك»فهو  ،وَنَقَصْت ََلَْمه
عف، ذكر يف اتلحفة عن و كراع أنَّه قال: انليُهوك، وانليُكوه مقلوب: هو الضَّ

: إذا أفناه اب َنْهاك   .وانلَّْهُك: املبالغة يف لك يشء، وقد نِهَك الرشَّ
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القول املختصر الصريح يف شرح الفصيح

انلَّهك من األضداد؛ ألنه يقال يف الضعف كما قدمناه، ": يف اتلحفةقال و
 ويقال يف القوة.

: أَسدي نَِهيٌك، أي: قوٌي شديد، وهذا سيف نهيك: إذا اكن قال الَقزهاز يقالو
 ."قاطعا

ونَِهَكُه »ِهُكُه إنهااك، إذا بالغ يف عقوبته، نْ يُ  «ًةوَبُقُع اُنَطْلالسُّ ُهَكَهْنَأَو»
ْنَهَكهُ مثل  كذلك «نُ السلطا

َ
 «. وَنْهَكةً َنْهًَك »كَسِمَعُه  ، وهوأ

 :قال يف اتلحفة
ْنَهْكُه بألف موصولة ىلع األمر، وثبت يف اذلي ثبت يف معظم النيسخ اِ "

اع يف أفعاهل  بعضها وأْنَهَكه السلطان عقوبة ىلع اخلب، وكذا رواه ابن الَقطَّ
 عن ثعلب ىلع اخلب.

بلرصيي رواية اخلب، وقال: إنِّما يقال: نَِهَكُه املرض، ونَِهَكُه فرد يلعٌّ بن محزة ا
لطان  ا، ا، واستعمله ثعلٌب رباعي  الثي  لم يستعمل إَل ثُ  يعين: أنهعقوبٌة، السي

 ".هذا ىلع رواية اخلب

 »فأنا  «ِضَرامَل َنِم ُتْئِرَبَو» -56
ُ
بْرَأ

َ
بْرَ »نا أف «اأيض ُتْأَروَب» ،؛ كـ َسِلْمُت «أ

َ
 أ

ُ
؛ كـ «أ

ُ اخلَلَْق و ،ُت لْ عَ جَ   اَّللَّ
َ
، َبَرأ

ُ
ؤُ يَ »و  َيبْـَرأ و  «اا وُبُروًءْرًءُب»شذوذا  رـنصيـ ك« رْبُ

، : سلمت، وأصل الُبء: السالمةأي، فأنا بارئ منه: بفتح ابلاءأيضا،  «اْرءً بَ »
 ، ويأيت كذلك ككرم.«فِعل وفَعل»وهو فصيح من بايب 
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القول املختصر الصريح يف شرح الفصيح

ْهُل الَْعايِلَِة : َيُقوُل َقاَل اللِّْحَياِِّني 
َ
ا. َوأ بُْرُؤ بُُروء 

َ
ُت ِمَن الَْمَرِض أ

ْ
ْهُل اَْلَِجاِز: بََرأ

َ
أ

َك. ا. َوِمْن َذلَِك قَْولُُهْم بَِرئُْت إيَِلَْك ِمْن َحقِّ [ بَرْء 
ُ
بَْرأ

َ
ُت أ

ْ
ذكره ابن  َيُقولُوَن: ]بََرأ

 فارس عنه.

 رَ بْ أ «والدَّْيِن وبرئت من الرجل»
ُ
َتلصت، فال  :أي «الةفع» زنة ىلع «براءة» أ

يِْن يشء، أكون منه يف يشء،  فأنا بريء، ىلع فعيل. ولم يبق علـيَّ من ادلَّ

نته،  :يأ «أبريه بريا»غري مهموز، ن باب فعل م «هوغرَي القلَم ُتْيَروَب» -57
 .، والقلم مبيٌّ فأنا بارٍ 

برأت يلبني جوازه، وذكر  ذكروبرأت وبريت ليسا من هذا ابلاب، وإنما 
 بريت يلبني أنه غري مهموز اكذلي قبله.

هو َضِنيـٌن به، أي: خبيل، ومنه ف «ًةاَنَنَضا ونًّبه ِض نَُّضَأ بالشيِء ُتْنِنَضَو» -58
أي: ىلع قراءة من قرأ بالضاد  «َوَما ُهَو ىلَعَ الَْغْيِب بَِضننِي  »: -تعاىل-قوهل 

 وقول الشاعر:ببخيل، 
 َضِننُْت بِنَْفِِس ِحْقبَة  ثم 

َ
يُعهااٍء طَ ِت عَ نْ بِلِ  ***ْصبََحْت أ  بَيْنُها وَجِ

مِّ صاحب
ُ
 :وقول َقْعَنب بن أ

بِْت من ُخليُق  َمْهال   اعِذَل قد َجرَّ
َ
ِّن*** أ

َ
قواٍم وإِن َضِننُوا أ

َ
ُجوُد أل

َ
 أ

 واليشء مضنون به.
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القول املختصر الصريح يف شرح الفصيح

 »مضارعه  ،وابن األعرايب حاكها الفراء «َضَنْنَت »وفيه لغة أخرى 
َ
« ِضني أ

 «.َضنني به»فهو « وِضنهًة وَمَضنهة وَمِضنهة وَضنانة اا وِضنًّ نًّ ضَ »ومصدره 

من تداخل  هم بالضم أيضالُ ويشمُ ح، رفك «ْمُهُلَمْشَي َوَشِمَلُهم األمُر» -59
واليشء « َشاِمل  »فاألمر « وُشُمواًل  وَشَماًل  َشْماًل »م هُ يَ شِ وغَ : عمهم أي اللغات،

 .«مشمول»

َ  َل مَ شَ و لغة حاكها غري واحد؛ اكللحياِّن، وابن  «دخل»من باب  وَل  مُ شُ  ُل مُ شْ ي
 :قال الشاعر ولم يكن يعرفها األصميع،، األعرايب، والليث، ويعقوب

اـومِ َكيَْف نُ   اءُ وَ عْ ٌة شَ رَ اَم ََغ تَْشَمِل الشَّ ***  ي ىلع الِفراِش ولمَّ

عن  كـ ضب، الكرسبويَْشِملُها  كـ نرص، ،الشاَة يَْشُملها َشْمال   َشَمَل و
ه يف َضْع الشاة :أي، اللحياِّن َمال وَشدَّ  .َعلَّق عليها الشِّ

ي خُيَاِلُف  اْلَانُِب وهو  وغريه ذكره ابن فارس وهلذه املادة أصل ثان ِ اذلَّ
يِت َعْن ِشَماِل ؛ ايْلَِمنيَ 

ْ
َها تَأ نَّ

َ
َماُل أِل يُح الشِّ َماُل، َوِمنُْه الرِّ ِمْن َذلَِك: ايْلَُد الشِّ

ْشُمُل »، وجعها  الِْعَراقِ إَِذا اْستَنََد الُْمْستَِنُد إيَِلَْها ِمْن نَاِحيَِة قِبْلَةِ الِْقبْلَِة 
َ
، أ

يِْديِهْم َوِمْن »: عن إبليس أنه قال: -تعاىل-قال  «وشمائل
َ
ُثمه آَلتِيَنهُهْم ِمْن بنَْيِ أ
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القول املختصر الصريح يف شرح الفصيح

ْيَمانِِهْم وََعْن َشَمائِلِِهمْ 
َ
َولَْم يََرْوا إََِل َما َخلََق »: -تعاىل-، وقال «َخلِْفِهْم وََعْن أ

َ
أ

ِ َوُهْم َداِخُرونَ  ًدا َّلِله َمائِِل ُسجه  ِظاَلهُلُ َعِن ايْلَِمنِي َوالشه
ُ
ء  َيَتَفيهأ ُ ِمْن ََشْ  «.اَّلله

بُو انلهْجمِ و
َ
 :َقاَل أ

ْشُملِ 
َ
ْيُمٍن َوأ

َ
يِت لََها ِمْن أ

ْ
لِ خْ ذو ِخَرٍق ُطلٍْس وشَ ***  يَأ

َ
 ٍص ِمْذأ

بني شِملهم بالكرس وشَملهم بالفتح،  فرق بعض اللغوينيحفة أن وذكر يف اتل
، وشَ  ؛ إذ قال:اءفراكل ِّ يف اخلري، ذكر هذه  لهم بالفتحمَ َشِملَُهم بالكرس يف الرشَّ

 اتلفرقة ابن ادلهان اللغوي.

وََجيٌْش َدْهٌم  ،فاجأتهمتكاثرت عليهم ف اذإ «ْمْتُهُم اخَلْيُل َتْدَهُمُهَمِهوَد» -60
ي كَ 

َ
ي َكِثريٌ وََجاَءُهْم دَ  ،ِثريٌ أ

َ
ْهمُ  ،ْهٌم ِمَن انلَّاِس أ « َدْهًما» : الَْعَدُد الَْكِثريُ وادله

 .وَل يقال ذلك إَل يف األمر املكروه «ونومُ هُ دْ مَ »وهم « ة  مَ اهِ دَ »فاخليل 

بو ُعَبْيَدةَ 
َ
وُهْم وَدِهمُ " َدَهَمُهْم، بِالَْفتِْح، يَْدَهُمُهْم لَُغة  " :والكسايئ َوَقاَل أ

يب خازِم  : َغُشوُهْم؛ اُموُهْم يَْدَهُموَنُهْم َدْهمً وَدهَ 
َ
 :َقاَل برِْشُ ْبُن أ

ٍة  افََدَهْمتُُهْم َدْهم   ٍع َحلََق الرِّحالَة ِمرَْجمِ  ***بُِكلِّ ِطِمرَّ  وُمَقطِّ
 ؛ وبالكرس أجود اَقْد َدَهَمَك وَدِهَمَك َدْهم  َولُكي َما َغِشيََك فَ 

َ
نشد َثْعلَب  أل

َ
يب أ

د  احَلْذلَِمِّ   :ُُمَمه
 يَْوَم تاَلََق شاُؤه وَنَعُمهْ ***  َعمَّ املاَء ِورٌْد يَْدَهُمهْ  يَا سعدُ 

، وأما َدِهمت اخلَيُل يف األفعال إىل أن اللغتني إنما هما يف الُقوِطيَّة وذهب ابن 
 .َدِهَمك األمر فِبالَكرْس فقط
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القول املختصر الصريح يف شرح الفصيح

 ل عليهايلدأن هذه اتلفرقة َل  واَلق:
 «وقد شلت يده تشل» :قال

 .يف ادلرس القادم -إن شاء اهلل جل وعال-نرشع فيه وهذا 
وسبحانك امهلل وِبمدك،  هذا، وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم، أقول قوِل

 أشهد أَل هلإ إَل أنت، أستغفرك وأتوب إيلك.


